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JEN TAK, PRO HEZKEJ DEN
ÃšterÃ½, 06 zÃ¡Å™Ã- 2022

Jo,
staÄ•il jeden komentÃ¡Å™ â€“ a vÅ¡em se nÃ¡m pÅ™ipomnÄ›lo, jak ta baba jedna
naÅ¡e milovanÃ¡ byla super. TakÅ¾e jsem zalovila a naÅ¡la â€žtakovÃ© povÃ-dÃ¡nÃ-â€œ z
roku 2006. (Jo, to jeÅ¡tÄ› byly Ä•asy,Ä•asy plnÃ½ smÃ-chu a vtipnÃ½ch
komentÃ¡Å™Å¯...) Tohle je o jejÃ-m vÄ›rnÃ©m AlÃ-kovi - ale ostatnÄ›, co vÃ¡m budu
napovÃ-dat, vÅ¡ak si to pÅ™eÄ•tÄ›te a potÄ›Å¡te se i vy. Tak si Å™Ã-kÃ¡m - kdo mÃ¡
takovÃ© Å¡tÄ›stÃ-, Å¾e si na nÄ›j po Ä•ase vzpomene (a rÃ¡do) tolik lidÃ-?

HÃ¡rÃ¡ mi zrovna fenka Fifinka, tak jsem pietnÄ›
vzpomnÄ›la svÃ©ho loni zesnulÃ©ho psa AlÃ-Ä•ka, kterÃ½ se doÅ¾il
patnÃ¡cti let. Jeho otec byl Rony - Ä•istokrevnÃ½ papÃ-rovÃ½ dlouhosrstÃ½ jezevÄ•Ã-k obecnÄ› zvanÃ½ HalaÅ¡Å¯v zmrd - neboÅ¥ byl otcem vÅ¡ech psÅ¯ Å¡iroko daleko (jeho
majitel, jak jste jistÄ› pochopili, se jmenoval pan HalaÅ¡). Jeho matkou byla Mikina,
o kterÃ© jejÃ- majitel tvrdil, Å¾e je to praÅ¾skÃ½ krysaÅ™Ã-k, ale okolo
krysaÅ™Ã-ka ani neletÄ›la - a ta jejÃ- matka Kikina vypadala jako dikobraz.. Otec
jejÃ- byl neznÃ¡m, ale pÅ™Ã-buzenstvo mÄ›la opravdu rÅ¯znorodÃ©. Byla to hezkÃ¡ a
nesmÃ-rnÄ› chytrÃ¡ fenka, kterÃ¡ dokonce umÄ›la i telefonovat - namouduÅ¡i!!! Jako vÅ¾dycky - psa jsem nikdy nechtÄ›la. Jed
jsem
svÃ½m sousedÅ¯m a pÅ™Ã¡telÅ¯m BureÅ¡ovÃ½m prÃ¡vÄ› hlÃ-dala Mikinu se Å¡tÄ›ÅˆÃ¡tkem; po dobu,
co malovali. KdyÅ¾ jsem je Å¡la vrÃ¡tit, tak se mÄ› VÄ›ra BureÅ¡ovÃ¡ zeptala, jestli
se mi to Å¡tÄ›ÅˆÃ¡tko lÃ-bÃ-. "JÃ©Å¾iÅ¡, je pÅ™ekrÃ¡snÃ½", odpovÄ›dÄ›la jsem.
"Tak je tvoje!", vrazila mi ho do nÃ¡ruÄ•e a pÅ™ibouchla dveÅ™e.
AlÃ-k byl fakt osobnost, byl nesmÃ-rnÄ› chytrej a i ve
stÃ¡Å™Ã- se uÄ•il novÃ© vÄ›ci - a pak, Å¾e starÃ©ho psa..atd. Vypadal jak jezevÄ•Ã-k na
vysokejch noÅ¾iÄ•kÃ¡ch a byl jedinej jezevÄ•Ã-k na svÄ›tÄ›, kterej vyskoÄ•il do vÃ½Å¡ky metr
Å¡edesÃ¡t. JiÅ¾ jako malÃ© Å¡tÄ›ÅˆÃ¡tko mÄ› mÃ¡lem prohodil oknem. Chystala jsem se jÃ-t
nakoupit a to AlÃ-k vÅ¾dycky Å¡Ã-lel a lÃ-tal a tancoval a vyskakoval, protoÅ¾e vÄ›dÄ›l,
Å¾e pÅ¯jde taky a dostane zmrzlinu - za tu
by poloÅ¾il Å¾ivot.
Zrovna jsem byla v polovinÄ› oblÃ©kÃ¡nÃ- kalhot, kdyÅ¾ na
mÄ› zezadu skoÄ•il, a to tÄ›snÄ› nad kolena! JÃ¡ ztratila rovnovÃ¡hu a letÄ›la jsem
ven oknem (mÃ¡me totiÅ¾ v pokoji velikÃ¡nskÃ¡ okna, kterÃ¡ zaÄ•Ã-najÃ- velmi nÃ-zko). Na
poslednÃ- chvÃ-li jsem se chytila parapetu.. No, a pak uÅ¾ se nikam neÅ¡lo, protoÅ¾e jsem
dostala hysterickej zÃ¡chvat. SmÃ¡la jsem se jak blÃ¡zen, protoÅ¾e jsem si
pÅ™edstavila, jak v pojiÅ¡Å¥ovnÄ› tuhle pojistnou udÃ¡lost popisuju - Å¾e
tÅ™Ã-mÄ›sÃ-Ä•nÃ- Å¡tÄ›ÅˆÃ¡tko prohodilo oknem mÄ›, kterÃ¡ mÄ›la v tÃ© dobÄ› devadesÃ¡t
kilo Ä•istÃ© vÃ¡hy.
xxx

KdyÅ¾ mu byl rok, tak jsem ho Å¡la na mÃ-stnÃ- ÃºÅ™ad
pÅ™ihlÃ¡sit. Dostalo se mi formulÃ¡Å™e, kterÃ½ byl zÅ™ejmÄ› urÄ•en pro nÃ³bl psy - takÅ¾e
tam byly kolonky jako otec psa, matka psa, rasa psa a tak podobnÄ›.
Vyplnila jsem Å¾Ã¡danÃ© nÃ¡sledovnÄ›:

JmÃ©no psa:

AlÃ-k Peroutka

Rasa psa:

Mix

Otec psa:

Rony HalaÅ¡
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Matka psa:

Mikina BureÅ¡ovÃ¡

Myslela jsem si totiÅ¾, Å¾e by ten pes mÄ›l znÃ¡t svÃ©
rodiÄ•e a mÃ-t svÃ© dobrÃ© jmÃ©no, i kdyÅ¾ nenÃ- Å¾Ã¡dnej von a CACIB.
xxx

AlÃ-k tu byl slavnej - a vÅ¡ichni na nÄ›j vzpomÃ-najÃ- - ale je fakt, Å¾e ne
vÅ¡ichni s lÃ¡skou. Ale fenky ho milovaly. Jeho nejvÄ›tÅ¡Ã- "Ãºlovek" byla
Ä•istokrevnÃ¡ papÃ-rovÃ¡ Ä•ernÃ¡ doga, kterou obÅ¡Å¥astnil na cestÄ› pÅ™ed hospodou U
TaterÅ¯. CelÃ© osazenstvo hospody bylo venku a pozorovalo akt. Po jeho ukonÄ•enÃmu zatleskali a dali mu chleba namoÄ•enej v pivÄ›. PochopitelnÄ›, Å¾e jsem se
nezajÃ-mala, jak vypadala Å¡tÄ›ÅˆÃ¡tka, neb by mi v tomhle pÅ™Ã-padÄ› Å¡lo patrnÄ› o Å¾ivot.

StraÅ¡nÄ› rÃ¡d se mnou chodil nakupovat do mÃ-stnÃ-ho krÃ¡mu. VÅ¾dycky jsem mu koupila
mÃ-Å¡u nebo eskymo, nebo nÄ›co podobnÃ©ho. Jednou se stalo, Å¾e u krÃ¡mu Ä•ekala
na autobus skupina francouzsky hovoÅ™Ã-cÃ-ch Å vÃ½carÅ¯. KdyÅ¾ jsem dÃ¡vala AlÃ-Ä•kovi tu
zmrzku, tak jsem mu napÅ™ed sundala Ä•ekolÃ¡du a aÅ¾ kdyÅ¾ ji snÄ›dl, tak jsem mu po
kouskÃ¡ch dÃ¡vala zmrzlinu a nakonec olÃ-zat Å¡pejli. To jsem dÄ›lala i
ten den. Najednou jeden z tÄ›ch turistÅ¯ zaÄ•al Å™vÃ¡t: "Regardez,
regardez, il chein manget le chocolat!" - tak jsem mu vysvÄ›tlila, Å¾e
ani tak ne tu Ä•okolÃ¡du, jako tu zmrzlinu. No, on byl nadÅ¡enej, a ptal se, co je
to za rasu, tak Å™Ã-kÃ¡m, Å¾e je rasy "melange".
"Aha - pes celÃ©
vesnice? Hahaha."
"No to
pozor!" odpovÄ›dÄ›la jsem, "ten pes je ze sluÅ¡nÃ© rodiny a jeho rodiÄ•e
jsou v podstatÄ› manÅ¾elÃ© - kdyby u psÅ¯ bylo nÄ›co takovÃ©ho moÅ¾nÃ©. MajÃ- spolu
Å¡tÄ›Åˆata kaÅ¾dou sezonu!"
Tak mi podal housku a zeptal
se, jestli by ten pes Å¾ral i housku - (AlÃ-k Å¾ral vÅ¡ecko), dala jsem tedy
pejskovi kousek housky a ten ji, pochopitelnÄ›, slupnul jak malinu. CelÃ½
Å¡vÃ½carskÃ½ zÃ¡jezd mu nadÅ¡enÄ› zatleskal. Pak mi jedna panÃ- dala koleÄ•ko salÃ¡mu a
Å™ekla, jestli by jedl ten salÃ¡m.
KdyÅ¾ jsem AlÃ-kovi vyndala
ruku ze Å¾aludku, tak mi podala celÃ½ balÃ-Ä•ek, ve kterÃ©m bylo dobrÃ½ kilo
vysoÄ•iny. Dala jsem psovi jeÅ¡tÄ› koleÄ•ko a Å¡li jsme domÅ¯. Doma jsem
vyrobila spoustu chlebÃ-Ä•kÅ¯ a mÅ¯j muÅ¾ koukal jak blÃ¡zen a vydÄ›sil se, Å¾e snad
zase zapomnÄ›l na nÄ›jakÃ© vÃ½roÄ•Ã-, nebo svÃ¡tek, nebo tak nÄ›co.
xxx

AlÃ-k miloval koÄ•ky, myslel si asi, Å¾e jsou to nÄ›jakÃ½
jinÃ½ pejskovÃ© a velmi se k nim mÄ›l a nikdy nepochopil, proÄ• jeho city
neopÄ›tujÃ-.
Moje koÄ•ky ho ale mÄ›ly rÃ¡dy a uÅ¾ili si spolu dÄ›snÃ½ legrace. DoÅ¾il se
patnÃ¡cti let a pak jsme ho museli dÃ¡t utratit, protoÅ¾e se mu udÄ›lal zespoda na
pÃ¡teÅ™i nÃ¡dor a on ochrnul a mÄ›l hroznÃ½ bolesti.
Do dneÅ¡ka se mi o nÄ›m zdÃ¡...
Nikdy uÅ¾ Å¾Ã¡dnej pes nebude jako on.
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ALENA PUNTÃ•K, nezapomenutelnÃ¡
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